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Laudacja dla Laureatów Nagrody Translatorskiej

dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za całokształt twórczości w 2017 roku

Szanowni Laureaci, Drodzy Państwo,

Kiedy czytałem przekłady Williama R. Branda i Katarzyny Mroczkowskiej-Brand, a także spisane po 

latach ich komentarze dotyczące okoliczności powstania tych przekładów i ich publikacji, 

doszedłem do przekonania, że nagrodzeni w tym roku tłumacze reprezentują coraz rzadszy dziś, 

ginący, niestety, gatunek tłumacza, którego nazwałbym, roboczo, tłumaczem absolutnym. Dziś 

tłumacz coraz częściej rezygnuje z wielu funkcji, które kiedyś wiązały się z tym zawodem, 

samoogranicza się i ceduje swoje prawa i obowiązki na inne instytucje. W przypadku naszych 

Laureatów mamy do czynienia z tłumaczami, dla których przekład literatury to coś nieprównanie 

więcej niż rzemiosło. 

Opowieść o tym, jak Katarzyna Mroczkowska-Brand trafiła na „Cesarza” Kapuścińskiego, jak nie 

mogła oderwać się od książki, czytając ją w samolocie nad Atlantykiem, jak fascynacja tą książką 

szybko przeobraziła się w znany nam zapewne odruch podzielenia się tym, co tej fascynacji stanowi

obiekt, jest opowieścią tyleż budującą, ile wprawiającą w nostalgiczną zadumę, która każe mi 

pytać: où sont les traducteurs d’antan? ach, gdzie ci niegdysiejsi tłumacze? 

Brytyjski poeta, Christopher Reid, w jednej ze swoich książek pisał o tym, jak to „tłumacz stwarza 

swojego autora”. Choć sformułowanie to oparte jest na paradoksie, nie mamy trudności z jego 

akceptacją: wiemy bowiem, że autor czytany w przekładzie rzeczywiście jest wytworem tłumacza, 

dlatego mamy w Polsce nie Szekspira, ale Szekspira Paszkowskiego, i Szekspira Słomczyńskiego, i 

Szekspira Barańczaka, i Szekspira Kamińskiego, a każdy z nich jest rozpoznawalnie inny, bo 

stworzony przez innego tłumacza. To dziś już wiedza powszechna. Historia naszych Laureatów 

odwraca jednak tę regułę: tu autor siłą swojej twórczości zamienia czytelnika w tłumacza. 

Tegoroczni Laureaci, zanim zajęli się przekładem „Cesarza”, nie byli tłumaczami i nic nie 

wskazywało na to, że tłumaczami być zamierzają. Powtórzę, bo to istotne dla zrozumienia tego 

wyjątkowego miejsca, jakie zajmują oni w świecie tłumaczy: to Kapuściński stworzył tłumacza 

Williama Branda i tłumaczkę Katarzynę Mroczkowską-Brand, w nie mniejszym zresztą stopniu niż 



William Brand i Katarzyna Mroczkowska-Brand stworzyli angielskojęzycznego Kapuścińskiego. 

Jak silny musiał być wpływ pisarstwa tego autora, by na wiele lat odmienić życie tych, którzy jego 

książkę przeczytali, zachwycili się nią i postanowili spróbować sztuki przekładu! Wspomniałem tu o 

impulsie dzielenia się zachwytem: kiedy książka wywiera na mnie tak wielkie wrażenie i daje mi tak 

olbrzymią, powiem wprost: frajdę, to chciałbym, żeby przeczytali ją wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy 

dostępu do niej z racji różnic językowych nie mają. Impuls ten leży u początków translatorskiej 

przygody naszych Laureatów. 

Rozpoznaniu wielkości dzieła towarzyszyło bowiem obojgu tłumaczom równie głębokie 

przekonanie, że oto jest dzieło polskiego autora, które wolne jest od oków krępujących literaturę 

polską, wiążących ją z lokalnością, z polską historią i polskimi realiami, do tego stopnia, że staje się 

ona dla obcego czytelnika nieprzejrzysta, niezrozumiała, a mówiąc krótko: niema. Angielski 

romantyk Byron, tak jak rosyjski romantyk Puszkin, należą do literatury światowej, romantyk 

Mickiewicz, mimo heroicznych wysiłków tłumaczy i krytyków, należy do literatury polskiej. 

Katarzyna Mroczkowska-Brand w prozie Kapuścińskiego dostrzegła nadzieję na przełamanie tego 

losu, bo oto przeczytała książkę, która była w najlepszym sensie tego słowa uniwersalna: mogła 

dotrzeć do nieznających polskich kontekstów rzesz anglojęzycznych czytelników. Jeśli „Cesarz” 

dotykał polskich realiów ósmej dekady zeszłego stulecia, to w taki sposób, że ta ezopowa 

aluzyjność nie definiowała go, nie była jego jedyną, ani najważniejszą wartością. Traktując o schyłku

etiopskiego satrapy, książka Kapuścińskiego była przypowieścią o mechanizmach władzy, bez 

względu na miejsce i czas. W nakreślonym przez polskiego autora obrazie współczesnych wydarzeń 

w Etiopii, czytelnicy mogli dostrzec cechy znacznie bliższej im władzy, nie tylko zresztą politycznej, 

ale też, zaryzykuję, osadzonej w uczelniach, teatrach, redakcjach, urzędach, korporacjach, które 

zastygły w feudalnym grymasie, w których kwitła służalcza mentalność, a język rozdwajał się i 

odklejał od rzeczywistości. Przy czym obiektyw Kapuścińskiego był skierowany tyleż na 

wyobcowującego się satrapę, co, a może przede wszystkim, na tych, którzy mu służą i dzięki którym

w tego satrapę mógł się zamienić. 

Kiedy czytam o drodze, którą dochodzili do swoich przekładów nasi Laureaci, od zachwytu nad 

książką – przez decyzję, by zająć się jej tłumaczeniem - po mozolną translatorską pracę, widzę w 

tym fascynującą opowieść o tym, jak przeżycie estetyczne przekuwa się w poczucie misji, w 

poczucie pewnego rodzaju powinności, a więc w imperatyw etyczny. Pozwalam sobie zwrócić 



państwa uwagę, że to rzadki przypadek, kiedy przyjemność nie wyklucza powinności, ba, kiedy ta 

druga rodzi się z tej pierwszej. 

Oceniając pracę tłumacza, patrzymy najczęściej na wynik ostateczny, lekceważąc to, jak doszło do 

powstania przekładu, bo przecież dojść nie musiało. To, że przekład się ukazał i spełnia nasze 

oczekiwania, jest oczywiście efektem wielogodzinnych spotkań ze słowem, ale poprzedza je i 

towarzyszy im nie mniej istotna praca, której zazwyczaj ani nie jesteśmy świadomi, ani docenić nie 

potrafimy. 

Dziś tłumacz, nie zawsze, ale coraz częściej, widzi siebie jako najemnika, który niczego nie inicjuje, 

nie szuka, a jak nie szuka, to nie odkrywa, a jak nie odkrywa, to nie próbuje swoim odkryciem się 

dzielić. Dziś tłumacz jest do wynajęcia. To, jakie książki mają szanse zaistnieć w obcym języku, jest 

decyzją wydawców i agencji literackich. 

Tymczasem William Brand i Katarzyna Mroczkowska-Brand nie tylko przełożyli „Cesarza”, ale 

przełożywszy go, rozpoczęli tę niewdzięczną, mozolną pracę, jaką jest poszukiwanie wydawcy: 

pukanie do drzwi, wiszenie u klamek, rozsyłanie listów, dzwonienie po sekretariatach, prowadzenie 

rozmów, odmowa, odmowa, odmowa, brak odpowiedzi, odmowa. To także szukanie postaci, które 

swoim autorytetem mogłyby inicjatywę wesprzeć, pomóc wydawcę przekonać, że w 

Kapuścińskiego  grać warto. To nawiązanie kontaktu, a w rezultacie zaprzyjaźnienie się z autorem i 

współpraca z nim przy kolejnych książkach, pomoc w organizacji jego wizyt w Stanach 

Zjednoczonych. 

Tłumacze występowali więc w roli przekładowców, ale też: agentów literackich, redaktorów, 

krytyków, recenzentów, promotorów, i choćby za tę złożoność ról należy się im nagroda. Po 

„Cesarzu”, przyszła kolej na kolejne książki Kapuścińskiego: razem przełożyli jeszcze dwie, 

„Szachinszacha” i „Jeszcze  dzień życia”. Potem, już w pojedynkę, William Brand przetłumaczył 

„Wojnę futbolową” i „Busz po polsku”, potwierdzając tymi przekładami zarówno klasę pisarstwa 

polskiego autora, jak i własne translatorskie kompetencje.   

Jeśli działania obojga Laureatów odniosły zamierzony skutek, a nawet, biorąc pod uwagę 

bezprecedensową popularność Kapuścińskiego w świecie anglojęzycznym, jeśli skutek ten przerósł 

ich oczekiwania, to także dlatego, że choć bez wcześniejszego doświadczenia na polu przekładu 



literackiego, tegoroczni Laureaci znaleźli sposób na to, by reportażysta z poleskiego Pińska 

przemówił po angielsku. Nazbyt często zapominamy, jak bardzo powodzenie takiego zamysłu nie 

jest oczywiste. Przełożyć Kapuścińskiego na język angielski! Łatwo powiedzieć. Przełożyć na język 

pozbawiony zdrobnień i spieszczeń, a więc rzeczowy, empiryczny, obiektywny; na język, który nie 

dopuszcza zmienności szyku wyrazów w zdaniu, którym to szykiem w polszczyźnie możemy 

oddawać niezmierzone odcienie znaczeń; na język, którego słownik to głównie wyrazy jedno- lub 

dwusylabowe, gdy polszczyzna uwielbia wielosylabowe retardacje; na język reprezentujący kulturę,

która nie przeszła przez epokę baroku, przywoływaną przecież w stylizacjach Kapuścińskiego. 

Przełożyć na angielski! Warto co jakiś czas przypomnieć sobie, że przekład to branie się za bary z 

nieprawdopodobieństwem i z perspektywą nieuchronnych strat. 

Tłumacze potrafili znaleźć język rekompensujący te straty, tak by to, co zostało po przejściu przez 

Morze Czerwone przekładu, było dla angielskiego czytelnika intrygujące, świeże i wiarygodne. By 

trafiło w językową wrażliwość angielskiego czytelnika. Czy się to Laureatom udało? Jakość ich pracy 

najłatwiej poznać po jej owocach. A jakie owoce przyniosła, wiemy. Światową popularność 

Kapuścińskiego, której, oprócz Stanisława Lema, nie dorównał żaden inny polski prozaik. 

Przeglądałem recenzje amerykańskich i brytyjskich wydań książek Kapuścińskiego: wszyscy, jak 

jeden mąż, zwracają uwagę na styl, na język tej twórczości, czyli, powiedzmy wprost, na 

angielszczyznę, którą wypracowali William Brand i Katarzyna Mroczkowska-Brand. „To książka 

niesłychanej mocy, bogata w żywe obrazy, napisana stylem, który zapiera dech w piersiach” (to o 

„Szachinszachu”), albo: „Kapuściński przekracza granice dziennikarstwa i pisze z narracyjną siłą 

Conrada, Kiplinga, Orwella” (o „Cesarzu”), albo: „Pisarstwo Kapuścińskiego ma siłę i wizję 

prawdziwej literatury”. Zwracam Państwa uwagę na pojawiające się w recenzjach przywołania 

największych stylistów języka angielskiego – podkreślę: języka angielskiego. To do tej plejady 

dołącza Kapuściński. Wchodzi do literatury światowej mocą swojego, a raczej swojo-cudzego czy 

cudzo-swojego słowa. A to niezaprzeczalna zasługa tłumaczy: że znaleźli język precyzyjny, 

przejrzysty, zdyscyplinowany, oszczędny; że w ich przekładzie odbija się uważność ich lektury i 

przekonanie, że niczego tu nie można puścić na żywioł. Wiedząc, że straty są nieuniknione, 

kompensowali je wykuwaniem języka, który recenzentom przywodził na myśl Orwella, jednego z 

najbardziej świadomych językowo pisarzy angielskich. 

Kapuściński w tłumaczeniach Williama Branda i Katarzyny Mroczkowskiej Brand, tak pięknie i tak 

udatnie zangielszczony, pozostał jednak Kapuścińskim, jakiego znamy, bo tłumaczom przyświecała 



bezwzględna lojalność wobec tekstu. Zwrócę tu uwagę na rzecz z pozoru marginalną, ale 

symptomatyczną: nazwisko Kapuścińskiego na okładkach ich przekładów zapisane jest z 

poszanowaniem polskiej pisowni, ze znakami diakrytycznymi, co, pozwolę sobie zauważyć, wcale 

nie jest normą. Mam w domu edycje dzieł Miłosza, opublikowane przez renomowanych 

wydawców, w których ten noblista widnieje jako Czeslaw Milosz. To, że Ryszard Kapuściński wszedł 

do literatury światowej pod swoim nazwiskiem, że wszedł jako mistrz języka, w którym dzieła swoje

tworzyli Conrad i Orwell, jest niewątpliwą zasługą tegorocznych laureatów nagrody jego imienia. 

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że pisarze tworzą literatury narodowe, tłumacze zaś – literaturę 

światową. Serdecznie Państwu, twórcom literatury światowej, gratuluję. 


